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 الصف األول

 مالحظات الدرس الوحدة التعلمية  المجال األسابيع 
 األول  

 

 والثاني 

 االستماع والتحدث

 القراءة والمشاهدة 

 الكتابة

 

 هيا نلعب 

 ما قبل األبجدية

 التهيئة. -

 نرح معا. -

 التهيئة الصوتية. -

 نشاهد معا. -

 التهيئة البصرية. -

يخصص األسبوع  -

للتهيئة  األول والثاني 

 السمعية والبصرية. 

ويخصص األسبوع  -

الثالث للتهيئة  

 العضلية.

يمكن للعلم إضافة  -

أنشطة تخدم التهيئة 

 بكل أنواعها.

 االستماع والتحدث الثالث 

 القراءة والمشاهدة 

 الكتابة

 هيا نلعب 

 ما قبل األبجدية

 نلون معًا 

 التهيئة العضلية

 االستماع والتحدث الرابع

 والمشاهدة القراءة 

 الكتابة

 ي وحروف  أنا

 بجديةاأل

 رف: أصواتهح)ال

 وأشكاله(  القصيرة

 

 ث  – ت  - ب  -أ 
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 الصف الثاني 

 مالحظات  الدرس  الوحدة التعلمية  المجال  األسابيع 
 

 األول

 

 والثاني 

 االستماع والتحدث

 القراءة والمشاهدة 

 الكتابة

 

 أنا ومدرستي

 أنا ومنزلي

أسماء الحروف مراجعة 
 وأصواتها

 القصيرة 

 

 

 

 الثالث 

 

 القراءة والمشاهدة 

 

 

 

 

 

 أوقات المرح

  من أنا؟

 المقطع الساكن  الكتابة

 

 

 القراءة والمشاهدة 

 

  سعاد في الحديقة 

 

 

 الرابع

 االستماع والتحدث

 

  دبدوب الرسام 

 القراءة والمشاهدة 

 

  ساعة خالد 

 ( 1)كتابتي صحيحة  الكتابة

 ( 1لغتي الجميلة )

 الالم القمرية

  –أسماء اإلشارة )هذا 
 هذه( 

 

 معجم الثروة اللغوية 

 النشاط  الجمع النشاط  المفرد  النشاط  الترادف  العنوان الوحدة
 

 
 
 

 األولى

 

 

أوقات 

 المرح

صحتي في  هواية  من أنا؟  سنوات صحتي في رياضتي  موهوب

 رياضتي 

 حذرت  

 

  الحديقةسعاد في 

 تدريبات 

 

 أنا وأصحابي 

 

 نادي 

 

 أنا وأصحابي 

 تفرغ 
 

 ساعة خالد 

 

 .النشاط ياللغوية وفق سياقها ف  تعالج كلمات الثروة •
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 الثالث  الصف

الوحدة  المجال األسابيع 

 التعلمية 

 مالحظات الدرس

 

 

 

 األول  

 

 االستماع والتحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صباح الخير  

 يا كويت 

  عذاري واألبراجحوار بين 

  الشراب المقيد القراءة والمشاهدة 

 همزة القطع ( 1كتابتي صحيحة ) الكتابة

  زيارة إلى المكتبة القراءة والمشاهدة 

 

 

 الثاني 

 

 ضمائر الغائب  ( 1لغتي الجميلة ) الكتابة

  بز خالنمل وقطعة ال القراءة والمشاهدة 

  بوبمحالشرطي ال االستماع والتحدث

  من مرافق مدرستي  الكتابة

 

 

 الثالث 

  يشة فنان ر القراءة والمشاهدة 

 همزة القطع ( 2كتابتي صحيحة ) الكتابة

  مكتبة مدرستي  يف  القراءة والمشاهدة 

 ضمائر الغائب  ( 2لغتي الجميلة ) الكتابة

 

 

 

 الرابع

  مامة والنحلةحال القراءة والمشاهدة 

  ختراع مدهشا والتحدثاالستماع 

  ن معالم الكويتم الكتابة

  تدوير  إعادة القراءة والمشاهدة 

لصف مقررة ل ( دقيقة في بداية الحصة لمراجعة الحروف وأشكاها وأصواتها، ومهارات الكتابة ال15يخصص المعلم ) •

 الثاني.

 

 معجم الثروة اللغوية 

 النشاط  الجمع النشاط  المفرد  النشاط  الترادف  العنوان الوحدة
 
 
 

 األولى

 

صباح 

 الخير  

 يا كويت 

 النمل وقطعة الخبز  هزيمة 

 

  اسراب 

الشراب 

 المفيد

  بركة

 الحمامة والنحلة

   يعود

 الحمامة والنحلة

 

 الحقول 

 

 لسعت منقار 
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 الرابع  الصف

 مالحظات الدرس الوحدة التعلمية  المجال األسابيع 

 

 األول  

  االستماع والتحدث

 

 

 

ما تمليه علّي  

 إنسانيتي

  األمانة 

  قطرة ماء  القراءة والمشاهدة 

 حروف تنطق وال تكتب  ( 1كتابتي صحيحة ) الكتابة

 

 الثاني 

 أقسام الكالم  ( 1لغتي الجميلة ) الكتابة

  اصنع معروفًا الكتابة

  ورقة الحياة  القراءة والمشاهدة 

  جزاء اإلحسان االستماع والتحدث 

 

 الثالث 

 حروف تنطق وال تكتب  ( 2كتابتي صحيحة ) الكتابة

  صانع القماش  القراءة والمشاهدة 

 أنواع الفعل ( 2لغتي الجميلة ) الكتابة

 

 الرابع

  الرفق بالحيوان الكتابة 

  عندما فقد الملك أحالمه والمشاهدة القراءة 

  النملة وحبة القمح  االستماع والتحدث

 . لثلصف الثا ل  مقررة( دقيقة في بداية الحصة لمراجعة مهارات الكتابة ال15يخصص المعلم ) •

 

 معجم الثروة اللغوية 

الوحدة 
 التعلمية 

 التصريف  الجمع المفرد  الضد  الترادف  عنوان النشاط العنوان

 
 
 

 األولى

 
 
 

ما تمليه علّي  
 إنسانيتي

 - جزء أوحال  - انسيابية  قطرة ماء 

  –ندية  ورقة حياة 
 تستمد 

 سكن غذاء خواطر   -

 - مزحة بحارة  بائس  مأزق صانع القماش  

عندما فقد الملك  
 أحالمه  

 - مملكة  نقوش  بهجة  يتكدر  

 

 .النشاط ياللغوية وفق سياقها ف  تعالج كلمات الثروة •
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الوحدة  المجال األسابيع 

 التعلمية 

 مالحظات الدرس

 

 األول  

  االستماع والتحدث

 

 

 

 

 

 

 

 

 أنا اإلنسان

 إظهار االحترام للزمالء في المحادثة وصايا عظيمة

 )تحديد الغرض من النص(  آيات من سورة البقرة  القراءة والمشاهدة 

 )القراءة الجهرية( 

 الحصيلة اللغوية  والمشاهدة القراءة 

 والتذوق الفني  

 (الجمع –الضد  –الترادف )

 )داللة الكلمة(

 الفعل الماضي قواعد النحو  الكتابة

 

 الثاني 

 الرسم الهجائي   الكتابة

 الرسم الكتابي 

 تنوين الكسر(  –)تنوين الضم 

 )خط النسخ( 

 الرئيسية(  ستيعاب الفكرةسئلة ال)طرح األ أنا مسؤول القراءة والمشاهدة 

 هرية( جال )القراءة

 الحصيلة اللغوية  القراءة والمشاهدة 

 والتذوق الفني  

 المعنى السياقي(  –لمفرد ا –الترادف )

 )داللة الكلمة(

 التخطيط لكتابة نص  التعبير الكتابي الكتابة

 

 الثالث 

 الرسم الهجائي   الكتابة

 الرسم الكتابي 

 )تنوين الفتح( 

 )خط النسخ( 

 الفعل األمر –الفعل المضارع  قواعد النحو  الكتابة

 الرئيسية(  ستيعاب الفكرةسئلة ال)طرح األ أنشودة الوطن  القراءة والمشاهدة 

 هرية( جال )القراءة

 الحصيلة اللغوية  القراءة والمشاهدة 

 والتذوق الفني  

 التصريف(  - الجمع –الضد  –الترادف )

 األجمل( )التعبير 

 

 الرابع

 الجملة الفعلية وركناها  قواعد النحو  الكتابة 

 كتابة نص مترابط باستخدام أدوات الربط  التعبير الكتابي الكتابة 

 الرسم الهجائي   الكتابة 

 الرسم الكتابي 

 )تنوين الفتح( 

 )خط النسخ( 

 شاعرمعلومات والتعبير عن المال )عرض عالمة مميزة االستماع والتحدث

 ( علوماتمديد واستخدام الح) ت راء(واآل
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 الخامس  الصف

 . رابعلصف الل  مقررةال لكتابة( دقيقة في بداية الحصة لمراجعة مهارات ا 15يخصص المعلم ) •

 

 الخامس  الصفتابع: 

 

 معجم الثروة اللغوية 

الوحدة 
 التعلمية 

المعنى   الجمع المفرد  الضد  الترادف  عنوان النشاط العنوان
 السياقي

 التصريف 

 
 
 

 األولى

 
 
أنا 

 اإلنسان

آيات من سورة 
 البقرة 

 ريب
 اتقوا

صادقون 
 تعلمون

فراش   -
 سورة 

- - 

فسيح  أنا مسؤول
 إسراف 

نصائح   -
 أقوال 

 - خلق   -

شيدوا  أنشودة الوطن 
 رشاد 

 شعر - فؤاد  - وداد

 

 .النشاط ياللغوية وفق سياقها ف  تعالج كلمات الثروة •
 

 


